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DECRETO Nº 7878/2020
Dispõe sobre a nomeação dos novos conselheiros do Conse-
lho Municipal de Educação de Guarapuava.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear os Conselheiros eleitos, para compor a mesa 
diretora do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava 
para o biênio 2019/2021:
I - Presidente: Carlos Marcelo Kaliberda – representante da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
II - Vice-presidente: Annelise Aparecida Chimanske Oliveira – 
representante da Administração Pública Municipal.

Art. 2º Nomear os delegados eleitos para compor o Conse-
lho Municipal de Educação de Guarapuava para o biênio 
2019/2021:
I - Segmento - Representante da Administração Pública Muni-
cipal: 
a) Marilene Schreiner Ortiz, CPF/MF nº 022.646.109-21.
II - Segmento - Representante da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura: 
a)Elaine Cristina França Oliveira, CPF/MF nº 032.348.919-23.
III - Segmento - Representantes dos Diretores das Unidades 
Municipais de Ensino:
a)Titular: Simone Nogueira Ribas, CPF/MF nº 027.478.109-33;
b)Suplente: Larissa Camargo Andrade, CPF/MF nº 
066.388.429-27.
IV - Segmento - Representantes dos Professores/Educadores 
das Unidades Municipais de Ensino:
a)Titular: Márcia Aparecida Da Silva, CPF/MF nº 026.343.089-
81;
b)Suplente: Débora De Ramos Voitena, CPF/MF nº 
027.560.549-33;
c)Titular: Doris De Fatima Iastrenski, CPF/MF nº 004.943.039-
48;
d)Suplente: Joelma Letícia Dos Santos Moura, CPF/MF nº 
050.849.669-17.
V - Segmento - Representantes dos Conselhos Escolares das 
Unidades Municipais de Ensino:
a)Titular: Onira Tereza Do Nascimento, CPF/MF nº 911.917.180-
34;
b)Suplente: Tatieli Aparecida Zevirikoski, CPF/MF nº 

026.289.559-54.
VI - Segmento - Representantes das Associações de Pais e 
Professores das Unidades Municipais de Ensino: 
a)Titular: Josiane Aparecida Gelinski, CPF/MF nº 082.634.609-
05;
b)Suplente: Gilberto Ferreira, CPF/MF nº 252.124.698-05;
c)Suplente: Gilmar Luis Santin, CPF/MF nº 611.689.470-49.
VII - Segmento - Representantes das Instituições de Ensino 
Superior:
a)Titular: Karina W. Beckmann, RG nº 5.370.995-8;
b)Suplente: Vilta Inês Quitério De Souza, CPF/MF nº 
816.948.149-04;
c)Suplente: Bianca Raquel Garcia Fagundes Pereira, CPF/MF 
nº 046.817.719-10.
VIII - Segmento - Representantes das Instituições da Rede Pú-
blica Estadual de Educação Básica:
a)Titular: Marilene Monteiro, CPF/MF nº 026.637.279-11;
b)Suplente: Sandra Nara Neves, CPF/MF nº 023.944.019-66.
IX - Segmento – Representante das Instituições Particulares de 
Educação Básica:
a)Titular: Joseclelia Sovrani Milla, CPF/MF nº 722.058.149-15;
b)Suplente: Dilcemeri Padilha de Liz, CPF/MF nº 686.257.909-
68.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando o Decreto nº 7606/2019 e disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 071/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, para exer-
cerem as funções de pregoeiro oficial e equipe de apoio do 
Município de Guarapuava, a partir de 01 de fevereiro de 2020:
§ 1º PREGOEIROS:
a)Adeline Ramos, cargo Auxiliar de Saúde Bucal;
b)Diego Volff, cargo Assessor A2;
c)Elizane Zelinski, cargo Assessor Jurídico;
d)Jessica Dal Piva de Oliveira, cargo Oficial Administrativo;
e)Matheus Augusto Frighetto, cargo Assessor A1;
f)Nilseia de Lara Fiker, cargo Operador de Computador;
§ 2º EQUIPE DE APOIO:
I – Titulares:
a)Adriano Rodrigues de Bem, cargo Motorista de Ambulância;
b)Andriela de Fátima Borges, cargo Oficial Administrativo;
c)Danielle Cristina Chemin, cargo Oficial Administrativo;
d)Eleni de Castro Rodrigues, cargo Telefonista;
e)Francieli Conrado, cargo Agente de Combate às Endemias;
f)Joeci Aparecida de Lima, cargo Fiscal Tributário;
g)Rosimere de Paris Dias, cargo Operador de Computador;
h)Valesca Borchardt Knopp, cargo Fiscal Geral;
i)Vinícius de Moura da Silveira, cargo Analista de Sistemas;
j)Viviane dos Santos Oliveira, cargo Oficial Administrativo.
II – Suplente:
a)Janaina Staben Oliveira, cargo Agente Comunitário de Saú-
de;
b)Lucy Aparecida Becker Rauber, cargo Oficial Administrativo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de fevereiro de 2020 e 
revogando a Portaria nº 020/2020.

Guarapuava, 29 de janeiro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 272/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar à servidora Marielli Mino, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº 07125010150, lotada na Secreta-
ria Municipal de Habitação e Urbanismo – Departamento de 
Fiscalização de Obras, para dirigir veículos leves oficiais do 
Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da neces-
sidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições 
inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de res-
ponsabilidade anexo, com validade até 31 de julho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de abril de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _______ de____________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 285/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para com-
por a Comissão Técnica de Avaliação e Acompanhamento 
(CTAA) do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 
Município de Guarapuava/PR, sob a presidência do primeiro:
I -Celso Alves Araújo, matrícula nº 16518-2;
II -Cleverson Luiz Dias Mayer, matrícula nº 18067-0;
III -Fernanda Donha Pintarelli, matrícula nº 18043-2;
IV -Selba Regina Peres Lopes, matrícula nº 13347-7;
V -Tiago Bronoski, matrícula nº 17040-2.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 09 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de Direi-
to Público, inscrito no CNPJ n.º 76.178.037/0001-37, Centro, 
Guarapuava, neste ato representado por seu Prefeito Munici-
pal, Sr. CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, de 
acordo com a Lei Federal 13.979/2020, Decretos Municipais 
nºs  7815/2020, 7820/2020, 7826/2020, Decreto Legislativo nº 
03 de 2020,  publicado no Diário Oficial da Assembleia nº 1933, 
no dia 07 de abril de 2020    e
 Lei Municipal nº 1980/2011, bem como as medidas de Emer-
gência de Saúde Pública e combate a infecção humana CO-
VID-19 (Coronavírus), TORNA PÚBLICO a abertura de CHA-
MAMENTO, para contratação temporária de profissionais 
médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

1. DO OBJETO
1.1. Este Edital tem por objeto realizar o chamamento de mé-
dicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, com formação e 
habilitação nas respectivas áreas de atuação, para contratação 
temporária de profissionais para atuação da saúde pública do 
Município de Guarapuava, nos termos estabelecidos no pre-
sente Edital.

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMA-
MENTO 
2.1. Constituem requisitos para a participação no chamamento 
promovido pelo presente Edital:
a) possuir certificado de conclusão de curso ou diploma de gra-
duação nas respectivas áreas de atuação, emitido por institui-
ções de ensino nacional.  
b) possuir habilitação em situação regular para o exercício das 
atividades nas respectivas áreas, mediante registro nos Con-
selhos competentes.
c) ter disponibilidade para atuação junto a Saúde Pública do 
Município;
d) não possuir vínculo de serviço com carga horária incompatí-
vel ou acumulação ilícita de cargos públicos;
e) estar em situação regular com as obrigações militares, se do 
sexo masculino.
f) não possuir mais de 70 (setenta anos) em decorrência do 
isolamento compulsório previsto no art. 4º do Decreto Munici-
pal nº 7821/2020.

3. DO REGIME JURÍDICO E SALÁRIO 
3.1 A contratação ocorrerá pelo Regime Geral de Previdência 
Social, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição 
Federal e na Lei Municipal nº 1980/2011.
3.2 O Contrato terá prazo de 06 (seis) meses, nos termos do 
art. 5º, inciso I da Lei nº 1980/2011 e suas alterações ou ante-
cipado o seu término, nos termos previstos no art. 18, §1º e 2º, 
da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado por 
igual período.

3.3 O salário será equivalente ao valor inicial da Tabela de Ven-
cimentos do Quadro Geral de Servidores, de acordo com art. 
8º, inciso I, da Lei nº 1980/2011, conforme segue:

I – Enfermeiro – 40 h (Lei nº 2515/2016) - R$4.045,89 (Quatro 
mil, quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

II – Médico Generalista de  Pronto Atendimento – 20 h(Lei nº 
2515/2016)  - R$5.642,49 (Cinco mil, seiscentos e quarenta e 
dois reais e quarenta e nove centavos).

III – Médico Generalista de  Pronto Atendimento – 40 h(Lei nº 
2515/2016)  - R$11.285,00 (Onze mil, duzentos e oitenta e cin-

co reais).

IV – Técnico de Enfermagem – 40 h(Lei nº 2515/2016)  - 
R$1.557,31 (Um mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais trinta 
e um centavos).

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição será efetuada, exclusivamente, via internet, 
através do site oficial do Município no link Editais, no período 
de 13/04/2020 a 17/04/2020.
4.2. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma 
expressa de concordância, por parte dos profissionais quando 
as normas e exigências estabelecidas neste Edital, bem como 
nas normas estabelecidas na Lei Municipal nº 1980/2011.
4.3 Para que seja concluída a sua inscrição, o interessado, 
após o preenchimento do formulário eletrônico e prestação das 
declarações deverá gerar o comprovante de inscrição.
4.4. O preenchimento correto dos dados no ato da inscrição é 
de responsabilidade exclusiva do interessado não sendo ad-
mitidas alegações de erro e alterações de dados encerrado o 
período de inscrição.
4.5. A ausência, o preenchimento incorreto, ou informações in-
verídicas de qualquer dos dados poderá acarretar na invalida-
ção da inscrição.
4.6. O Município não se responsabiliza por inscrições não fina-
lizadas por motivos de ordem técnica dos computadores, falha 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunica-
ção e de transmissão de dados, falta de energia elétrica, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impeçam a transfe-
rência de dados.
4.7. Em qualquer etapa da chamada regida por este Edital, os 
interessados poderão ser exclusos em caso de prestação de 
declarações inverídicas e inconformidade da documentação 
com a legislação ou as regras deste Edital.
4.8. Encerrado o período das inscrições, a será disponibilizado 
a relação de inscritos mediante publicação no site oficial do 
Município.
4.9.  Não será cobrada taxa de inscrição. 

5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO e DIVULGAÇÃO 
5.1 Serão classificados todos os candidatos que concluírem a 
inscrição neste Chamamento, desconsiderando as inscrições 
canceladas pelo candidato.
5.2 O primeiro candidato classificado será o candidato que efe-
tivou a sua inscrição em primeiro lugar, e assim sucessivamen-
te.
5.3 A classificação será na ordem crescente de efetivação das 
inscrições válidas, conforme item 5.1.
5.4 A ordem de classificação considerará sequencialmente a 
hora, o minuto, o segundo em que se efetivou a confirmação da 
inscrição pelo candidato.
5.5 Não serão consideradas inscrições canceladas para fins de 
gerar a classificação dos candidatos.
5.6 O resultado com a Classificação dos Candidatos será divul-
gado até 24/04/2020, em Edital próprio,  no site oficial do Mu-
nicípio de Guarapuava www.guarapuava.pr.gov.br e no Boletim 
Oficial do Município.
5.7 O candidato poderá nomear Procurador Legal, através de 
procuração por instrumento público, caso não possa compare-
cer para entrega da documentação no ato da contratação.
5.8 Será de responsabilidade do Município o levantamento das 
vagas, bem como a elaboração de Edital específico para sua 
divulgação.
5.9. Haverá duas listas de classificação: a primeira contendo 
a pontuação das pessoas com deficiência e a segunda, com a 
pontuação dos deficientes e dos demais candidatos, observa-
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da a ordem de classificação.

6. DA RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICI-
ÊNCIA
6.1 Ficam reservadas aos candidatos com deficiência o per-
centual de 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas, conforme 
art. 9º, § 1º da Lei Complementar nº 120/2020.

6.2 Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de 
inscrever-se no presente chamamento, que visa contratação 
temporária na função cujas atribuições sejam compatíveis com 
a sua deficiência.

6.3 Para fazer jus à reserva de vagas de que trata o subitem 
6.1, o candidato deverá informar expressamente sua deficiên-
cia no ato da inscrição e no momento em que for convocado 
para contratação, apresentar - sob suas expensas - via original 
de Atestado de Saúde e Laudo Médico atestando compatibili-
dade com as atribuições da função pretendida.

6.3.1 O Atestado de Saúde tem validade de 90 (noventa) dias.

6.3.2 No Laudo Médico deve constar:
a) espécie da deficiência;
b) grau da deficiência;
c) o código correspondente, segundo a Classificação Interna-
cional de Doenças - CID;
d) a data de expedição do Laudo;
e) assinatura e carimbo com o número do CRM (Conselho Re-
gional de Medicina) do médico que emitiu o laudo.

6.4 O candidato cuja deficiência for considerada, pela Perícia 
Médica, incompatível com as atribuições da função, perderá a 
vaga a qual estava concorrendo.

6.5 Não serão consideradas como deficiência as disfunções 
visuais e auditivas, passíveis de correção, através do uso de 
lentes ou aparelhos específicos.

6.6 O candidato com deficiência, após ser convocado para as-
sumir a vaga, não poderá solicitar amparo especial, com base 
na deficiência indicada no ato da inscrição.

6.7 O candidato que não comprovar a deficiência informada no 
ato da contratação, perderá a vaga a qual estava concorrendo.

6.8 As informações gerais acerca do presente Edital também 
são pertinentes às pessoas com deficiência, objetivando não 
ferir o princípio da isonomia.

6.9 Quando a aplicação do percentual da reserva de vagas 
resultar em numero fracionado igual ou superior a 0,5 (zero 
vírgula cinco) será garantida uma vaga.

6.10 Na inexistência de candidatos inscritos e habilitados para 
assumir as vagas destinadas às pessoas com deficiência, as 
mesmas serão direcionadas aos demais candidatos, observa-
da a ordem geral de classificação de cada Edital.

7. DAS FUNÇÕES
7.1 As funções de que trata o presente Edital para contrata-
ção de Enfermeiro e Médico Generalista de Pronto Atendimen-
to – 20h, Médico Generalista de Pronto Atendimento – 40 h e 
Técnico de Enfermagem, são específicas para atuar na área 
da Saúde Pública do Município de Guarapuava no combate a 
pandemia do Coranavírus. 

 7.2 Descrição sumária das atribuições da função e grau de 
instrução:

a) ENFERMEIRO: Descrição sumária: Executar serviços de 
enfermagem, empregando processos de rotina e/ou especí-
ficos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde 
individual ou coletiva. Desenvolver atividades nos programas 
de saúde pública nas unidades de atendimento vinculados a 
Secretaria Municipal de Saúde (UBS, ESF, SAE, AMPDS, Ur-
gência Municipal, Melhor em casa, Ambulatório de Curativos, 
CAPS, e Centro de Saúde da Mulher) e/ou outra a ser incorpo-
rada ao quadro da Secretaria Municipal de Saúde. Prestar ser-
viços nas Unidades de Pronto Atendimento 24 (vinte e quatro) 
horas, como Urgências, UPA e SAMU, de acordo com a escala 
definida pela Secretaria Municipal de Saúde.
TAREFAS TÍPICAS: Executar diversas tarefas de enfermagem, 
tais como: administração de medicamentos, vacinas e soros, 
controle de pressão arterial, manuseio de respiradores artifi-
ciais e aparelhos de ECG, além de outros tratamentos e pro-
cedimentos técnicos, praticando conhecimentos amparados e 
definidos pelo órgão de classe, para proporcionar o bem-estar 
físico, mental e social aos pacientes. Supervisionar a equipe 
de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o 
uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequa-
dos de acordo com a prescrição do Médico, para assegurar o 
tratamento ao paciente. - Manter os equipamentos e aparelhos 
em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu 
funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, 
para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de en-
fermagem. - Coordenar as ações de saúde desenvolvidas na 
área de enfermagem na pré-consulta, atendimento de enfer-
magem, sala de curativo, recepção e cadastramento, visita do-
miciliar, aplicação de vacinas, testes, elaboração de plano de 
cuidados, reuniões com a comunidade. - Coordenar as ações 
de enfermagem no internamento, diagnóstico, atendimento 
pré-hospitalar, acompanhamento e supervisão de tratamentos 
e prescrições, socorros de emergência, e visitas a pacientes 
em unidades de internamento. - Participar de equipes multipro-
fissionais no estabelecimento de ações de saúde a serem pres-
tadas ao indivíduo, família e comunidade, na elaboração de 
diagnóstico de saúde da área, analisando dados de morbidade, 
mortalidade e demais indicadores, supervisionando indicado-
res, serviços e a situação da saúde, capacitação e treinamento 
de recursos humanos. - Elaborar rotinas e normas técnicas de 
enfermagem, protocolos técnicos assistenciais em consonân-
cia com as demais áreas. - Participar na previsão, provisão e 
controle de material, opinando e acompanhando sua aquisição. 
- Realização de triagem e classificação de risco dos usuários. 
- Efetuar pesquisas relacionadas à área de enfermagem, visan-
do contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços 
de saúde. - Realizar supervisão e treinamento do pessoal de 
enfermagem. - Prestar atendimento de enfermagem ao indi-
víduo, a família e comunidade nos programas vinculados a 
Secretaria Municipal de Saúde. - Atender à ética e às normas 
de segurança, uso de EPI´s (luvas, máscaras, óculos, protetor 
solar, e outros se necessário) e higiene do trabalho. - Executar 
outras tarefas compatíveis com o cargo de enfermeiro, como 
trabalhar em escala de plantão, quando designado, receben-
do a gratificação de plantão, de acordo com as necessidades 
do Município, colaborando pelo permanente aprimoramento da 
prestação dos serviços de saúde pública.

REQUISITOS: Instrução: Ensino Superior no Curso de En-
fermagem e Registro no Conselho Regional de Enfermagem 
(COREN). Experiência: não exigida. Complexidade das tarefas 
– tarefas especializadas que exigem conhecimento de detalhes 
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do trabalho a ser executado. Responsabilidade por erros – má-
xima; Responsabilidade por dados confidenciais – tem aces-
so a dados confidenciais, não divulgar doenças dos pacientes 
obedecendo e respeitando o Código de ética profissional; Res-
ponsabilidade por contatos – exige tato, cortesia, humaniza-
ção do atendimento; Responsabilidade por máquinas e equi-
pamentos – O trabalho requer precaução necessária para que 
sejam evitados danos em máquinas e equipamentos durante a 
execução das tarefas; Esforço Físico – moderado esforço físi-
co; Esforço mental e visual – constante; Condições de trabalho 
– trabalho interno e externo, exposto à intempéries e conta-
minantes imunobiológicos. Responsabilidade por supervisão – 
poderá exercer supervisão; Carga horária: 40 horas semanais.

b)MÉDICO GENERALISTA DE PRONTO ATENDIMENTO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar serviços de assistência mé-
dica em Unidades de Pronto Atendimento 24 (vinte e quatro) 
horas, de acordo com escala definida pela Secretaria Municipal 
de Saúde (Urgências Municipais, Unidades de Pronto Atendi-
mento e SAMU). A referida assistência compreende: a triagem; 
avaliação; anamnese; exame físico; prescrição de medicamen-
tos e exames complementares que eventualmente se façam 
necessários; acompanhamento de pacientes em observação 
no ambiente do pronto-atendimento; encaminhamento dos 
mesmos para unidades de diferentes complexidades, confor-
me se fizer necessário. Nos casos onde se faça necessário 
o encaminhamento do paciente, além do correto e completo 
preenchimento da referência, o profissional se responsabilizará 
por estabelecer contato com o profissional responsável pela 
admissão do paciente referenciado. A prática profissional será 
pautada pela ética e respeito aos protocolos adotados pela Se-
cretaria de Saúde.
TAREFAS TÍPICAS: - Prestar serviços médicos ambulato-
riais de urgência e emergência aos pacientes das Unidades 
de Pronto Atendimento, Urgências Municipais e SAMU. - Efe-
tuar atendimento de consultas de urgência e emergência nas 
clínicas médica, cirúrgica, ginecológica, obstétrica, pediátrica, 
psiquiátrica e de agravos à saúde por causas externas, de pa-
cientes admitidos nas referidas unidades. - Realizar procedi-
mentos cirúrgicos ambulatoriais, dentro da complexidade da 
referida unidade de urgência. - Solicitar exames complemen-
tares, analisá-los e avaliá-los para fins de diagnóstico e trata-
mento, quando necessário. - Indicar observação clínica com 
ou sem terapêutica para pacientes atendidos nas unidades 
de prontoatendimento 24 horas, quando se fizer necessário. 
- Assumir responsabilidade pelo acompanhamento clínico e 
terapêutico aos pacientes mantidos em observação durante o 
respectivo período de trabalho nas unidades de pronto atendi-
mento 24 horas, observando a responsabilidade de passagem 
de plantão médico ao final de seu turno de trabalho. - Alimentar 
o prontuário do paciente, descrevendo todas as atividades rea-
lizadas, anamnese, exame físico, exames complementares so-
licitados, evolução clínica e tratamento preconizado, mantendo 
os mesmos arquivados conforme sistema disponibilizado pela 
Secretaria de Saúde. - Encaminhar pacientes para tratamento 
nas diferentes complexidades, conforme se faça necessário, 
responsabilizando-se pelo contato com o profissional respon-
sável pela admissão do paciente referenciado. - Proceder ao 
correto e completo preenchimento de referência para as dife-
rentes complexidades. - Participar da execução de programas 
de saúde pública e de medicina preventiva, integrando equipe 
multiprofissional, interagindo de forma sistemática, com os de-
mais elementos da equipe e promovendo a operacionalização 
dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessi-
dades da população. - Responsabilizar-se pela emissão de lau-
dos médicos para fins diversos. - Atender à ética e às normas 

de segurança e higiene do trabalho. - Executar outras tarefas 
compatíveis com o cargo, como trabalhar em escala de plan-
tão, quando designado, recebendo gratifiação de plantão, de 
acordo com as necessidades do Município, colaborando pelo 
permanente aprimoramento da prestação dos serviços de saú-
de pública.
REQUISITOS: Instrução: Ensino Superior no Curso de Medi-
cina e Registro no Conselho Regional de Medicina do Paraná 
(CRM); Experiência: não exigida; Complexidade das tarefas: 
tarefas especializadas e complexas que exigem conhecimen-
tos técnicos, globais e sólidos da profissão; Responsabilidade 
por erros: máxima; Responsabilidade por dados confidenciais: 
tem acesso a dados confidenciais devendo respeitar o Código 
de Ética Médica no exercício de seu cargo; Responsabilida-
de por contatos: exige tato, cortesia e humanização do atendi-
mento. Tem a responsabilidade de fazer contato com serviços 
de maior complexidade no caso de transferência de pacientes; 
Responsabilidade por máquinas e equipamentos: o trabalho 
requer precaução necessária para que sejam evitados danos 
em máquinas e equipamentos durante a execução das tarefas; 
Esforço Físico: moderado esforço físico; Esforço mental e visu-
al: máximo; Condições de trabalho: trabalho interno e externo, 
exposto à radiação solar, intempéries e contaminantes imuno-
biológicos. Responsabilidade por supervisão: poderá exercer 
supervisão a cargo da Secretaria de Saúde; Carga horária: 20 
e 40 horas semanais.
c)TÉCNICO DE ENFERMAGEM a) Descrição Sumária: Exer-
cer e acompanhar os serviços de nível médio técnico atribu-
ídas a equipe de enfermagem nas Unidades de atendimento 
vinculados a Secretaria Municipal de Saúde (UBS, ESF, SAE, 
AMPDS, Urgência Municipal, Melhor em casa, Ambulatório de 
Curativos, CAPS) e ou outras a serem incorporadas ao quadro 
a Secretaria Municipal de Saúde. Prestar serviços nas Unida-
des de pronto – atendimento 24 horas (Urgência Municipal, 
UPA e SAMU), de acordo com a escala definida pela Secretaria 
Municipal de Saúde, zelando pelas metas e rotinas de trabalho, 
para auxiliar no atendimento aos pacientes.
TAREFAS TÍPICAS: - Auxiliar na elaboração do plano de cui-
dados de enfermagem, baseando-se nas necessidades iden-
tificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela 
equipe, no período de trabalho. - Desenvolver programas de 
orientação às gestantes, hipertensos, crianças e idosos, por-
tadores de doenças transmissíveis entre outras categorias de 
usuários, em conjunto com o Enfermeiro ‘Supervisor, além de 
participar de atividades de treinamento e reciclagem , para pro-
mover adequada assistência aos pacientes. - Participar das 
ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis 
em geral em programas de vigilância epidemiológica e sani-
tária. - Participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo 
programa de suplementação alimentar, para a prevenção da 
desnutrição. - Preparar (lavagem, secagem, acondicionamento 
e esterilização) do material e instrumental, ambientes e equipa-
mentos, obedecendo as normas e as rotinas preestabelecidas, 
para a realização de exames, procedimentos, tratamentos e 
intervenções cirúrgicas. - Participar de dos programas de hi-
giene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
doenças profissionais e do trabalho. - Controlar o consumo de 
medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando 
o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos. - Prestar 
cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. - Manusear 
equipamentos especializados: bomba infusora, monitores car-
díacos, aspiradores etc. - Prestar atendimento de técnico em 
enfermagem ao indivíduo, a família e comunidade nos progra-
mas vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. - Atender à 
ética e às normas de segurança (utilização de EPI´s) e higiene 
do trabalho. - Executar outras tarefas compatíveis com o cargo, 



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  709 de abril, Veiculação 09/04/2020 Ano XXVI - Nº 1817 Boletim Oficial do Município -  7

como trabalhar em escala de plantão, quando designado, rece-
bendo gratificação de plantão, de acordo com as necessidades 
do Município, colaborando pelo permanente aprimoramento da 
prestação dos serviços de saúde pública. 
REQUISITOS: Instrução: Nível médio: Curso de Técni-
co em Enfermagem e Registro no Conselho Regional de 
Enfermagem(COREN). Experiência: não exigida. Complexida-
de das tarefas – tarefas especializadas que exigem conheci-
mento de detalhes do trabalho a ser executado. Responsabi-
lidade por erros – máxima; 5 – Responsabilidade por dados 
confidenciais – tem acesso a dados confidenciais, não divulgar 
doenças dos pacientes obedecendo e respeitando o Código 
de ética profissional; Responsabilidade por contatos – exige 
tato, cortesia, humanização do atendimento; Responsabilidade 
por máquinas e equipamentos – O trabalho requer precaução 
necessária para que sejam evitados danos em máquinas e 
equipamentos durante a execução das tarefas; Esforço Físico 
– moderado esforço físico; Esforço mental e visual – constante; 
Condições de trabalho – trabalho interno e externo,exposto à 
intempéries e contaminantes imunobiológicos. Carga horária: 
40 horas semanais.

8. DO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DAS VAGAS
8.1. Serão contratados imediatamente as vagas dispostas no 
quadro abaixo, podendo haver novas contratações conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo a or-
dem de classificação. 
Área Carga horária Vagas 
Enfermeiro 40h (quarenta horas) 3 +CR
Médico de Pronto 
Atendimento 

20h (vinte horas) 3 +CR

Médico de Pronto 
Atendimento

40h (quarenta horas) 3 + CR

Técnico de Enferma-
gem

40h (quarenta horas) 3 + CR

9. DOS RECURSOS
9.1 Serão aceitos questionamentos sobre a classificação, des-
de que estejam em conformidade com o disposto nos itens 
abaixo:
9.1.1 Os questionamentos devem estar devidamente funda-
mentados e apresentados, preferencialmente, em formulário 
específico, que estará disponível no Protocolo Geral do Mu-
nicípio;
9.1.2 O recurso deverá ser protocolado pessoalmente no pro-
tocolo da Prefeitura Municipal de Guarapuava, em apenas 1 
(uma) via, nas 24 horas, imediatamente após a divulgação da 
lista de classificação provisória no site oficial do Município;
9.1.3 Não serão aceitos questionamentos protocolados fora 
do prazo, bem como aqueles que não estiverem devidamente 
justificados e fundamentados ou encaminhados de forma dife-
rente do estabelecido nos itens anteriores;
9.1.4 Serão desconsiderados questionamentos relativos ao 
preenchimento do cadastro de inscrição pelo candidato.
9.2 Os Recursos serão analisados pela Comissão de Avaliação 
e Julgamento do Chamamento, que emitirá Parecer Conclusi-
vo.
9.3 Julgado procedente o recurso, será emitida nova Lista 
de Classificação. A Classificação Final será publicada no site 
www.guarapuava.pr.gov.br.

10. DA CONTRATAÇÃO
10.1 A contratação será efetivada ordem de classificação, me-
diante apresentação dos documentos necessários junto ao De-
partamento de Pessoal do Município.

10.2 O candidato convocado terá o prazo de 5 (cinco) dias  
para apresentar a documentação necessária, bem como sub-
meter-se a realização de exame pré admissional e efetivar a 
contratação temporária;
10.2.1 O candidato poderá ser considerado inapto no exame 
pré admissional será eliminado do presente Chamamento.
10.3 O candidato antes da contratação deverá realizar autode-
claração de perfeitas condições de saúde para prestação das 
atividades, bem como declarar que não está sujeito as regras 
previstas nos incisos, I, II e III do art. 9º do Decreto Municipal 
nº 7815/2020, conforme anexo I. 
10.4 A contratação não gera estabilidade ou direito adquirido 
junto a Administração municipal.
10.5 As contratações serão efetivadas mediante solicitações 
da Secretaria Municipal de Saúde e autorização do Chefe do 
Poder Executivo, em decorrência das demandas para enfreta-
mento ao COVID-19. 
10.6. A Secretaria Municipal de Saúde indicará o local de atu-
ação dos profissionais conforme a demanda necessária para 
enfretamento ao COVID-19.
10.7 No momento em que o candidato classificado for convo-
cado deverá comparecer nos locais, datas e horários estabele-
cidos em Edital, portando documentação solicitada, conforme 
os itens 10.10.5 e 10.11.
10.8 A distribuição das vagas quando houver necessidade, 
será em Sessão Pública, obedecendo a ordem de classifica-
ção, coordenada pelos representantes da Secretaria Municipal 
de Saúde e do Departamento de Recursos Humanos do Mu-
nicípio.
10.9 O candidato para assumir suas funções deverá comprovar 
os seguintes requisitos:

10.9.1 Ter nacionalidade brasileira ou em processo de natura-
lização;

10.9.1.1 Poderá concorrer quem comprovar residência fixa no 
Brasil e apresentar documentação em trâmite, perante a Polí-
cia Federal para naturalização no prazo de 120 dias.

10.10.2 Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos e menos 
70 (setenta anos) na data da contratação em decorrência do 
isolamento compulsório previsto no art. 4º do Decreto Munici-
pal nº 7821/2020.
 10.10.3 Ter cumprido as obrigações e encargos militares pre-
vistos em lei, quando for o caso;
10.10.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais;
10.10.5 Apresentar originais e cópias dos seguintes documen-
tos:
a) 02 fotos 3x4 recentes;
b) RG;
c) CPF;
d) PIS/PASEP;
e) Título de Eleitor e último comprovante de votação;
f) Certificado de Reservista;
g) Carteira de Trabalho;
h) Documentos comprobatórios de Escolaridade exigidos;
i) Para a pessoa com Deficiência - atestado de Saúde;
j) Comprovante de endereço atual;
   l) Registro nos respectivos conselhos profissionais;
  m) Extrato do NIS. 
10.11 No ato de sua contratação, o candidato deverá preen-
cher Declaração de não Acúmulo de Cargo ou função pública.
10.12 O Contrato de Trabalho será único e estabelecido nos 
termos da Lei n.º 1980/2011, em Regime Celetista, para uma 
carga horária semanal de Enfermeiro – 40 h, Médico Generalis-
ta de Pronto Atendimento – 20 h, Médico Generalista de Pronto 
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Atendimento – 40 h e Técnico de Enfermagem – 40 h.
11. Das Disposições Gerais
11.1 Na convocação para escolha de vagas quando houver 
será respeitada rigorosamente a ordem de classificação.
11.2 Não se efetivará a contratação se esta implicar em acúmu-
lo ilegal de cargo ou função pública, nos termos das Constitui-
ções Federal e Estadual.
11.3 Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos docu-
mentos apresentados, o candidato em fase de avaliação será 
excluído do presente Chamamento, ou se já contratado será 
feita rescisão contratual.
11.4 Perderá a vaga, o candidato com deficiência que não 
apresentar o Atestado de Saúde acompanhado de Laudo Mé-
dico no momento da convocação;
11.5 É de responsabilidade do candidato manter atualizados no 
Departamento de Recursos Humanos do Município endereço, 
número válido de telefone e e-mail.
11.6 O candidato será eliminado da Lista de classificação se, 
nos últimos 02 (dois) anos, tiver se enquadrado em uma das 
situações:
a) Demissão ou Exoneração do Serviço Público, após Proces-
so Administrativo com ampla defesa;
b) Rescisão Contratual, após Sindicância;
c) Rescisão Contratual em Regime Especial por ausência ao 
serviço por mais de 30 (trinta) dias, consecutivos ou alternados 
no ano, sem motivo justificado, e demais situações previstas 
em Lei
11.7 Processo de Chamamento disciplinado por este Edital tem 
validade de 06 (seis meses).
11.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Avaliação e Julgamento do Chamamento, designada pela Por-
taria nº 283/2020 “ad referendum” do Prefeito Municipal.

Guarapuava, em 09 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal de Guarapuava

ANEXO I

Eu, ................................................................................., Porta-
dor do RG nº ........................   e CPF nº..................................
................., auto declaro que me encontro em perfeitas condi-
ções de saúde física e mental,  para  prestação das atividades 
que vou exercer perante a Secretaria  Municipal de Saúde do 
Município de Guarapuava, na função de...................................
.................................................... e não estou sujeito as regras 
previstas no incisos: I, II e III do art. 9º do Decreto Municipal nº 
7815/2020.

Guarapuava, ......./.............../2020.

........................................................

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 027/2020.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL 
DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Art 116, da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 
– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servi-
dores: 

I.Ana Paula Pereira, matrícula nº 14168, Psicóloga, lotada na 
equipe técnica da Fundação Proteger, compreendendo o perí-
odo de 17/03/2020 a 19/03/2020.
II.Claudia Ariane Silva da Silva, matrícula nº 1511-3, Atendente 
Social, lotado nas unidades de acolhimento da Fundação Pro-
teger, compreendendo o período de 27/03/2020 a 31/03/2020.
III.Damaris Stadler de Brito, matrícula nº 1505-9, Atendente So-
cial cedida para Secretária Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 03/03/2020 a 17/03/2020.
IV.Diego Rodrigues Carneiro, matrícula nº13951, Atendente 
Social, lotado na sede administrativa da Fundação Proteger, 
compreendendo o período de 02/03/2020 a 07/03/2020.
V.Eduardo Menon, matricula nº 14877, Atendente Social, lota-
do nas unidades de acolhimento da Fundação Proteger, com-
preendendo o período de 10/03/2020 a 16/03/2020.
VI.Elisabeth Regina Limberger Felski, matricula nº 13862, 
Atendente Social, lotada nas unidades de acolhimento da Fun-
dação Proteger, compreendendo os períodos de 20/03/2020 a 
24/03/2020 e 25/03/2020 e 31/03/2020. 
VII.Fernanda Bohenken, matrícula 1470-2, Atendente Social, 
lotada nas unidades de acolhimento da Fundação Proteger, 
compreendendo os períodos de 05/03/02020 e 06/03/2020 a 
15/03/2020.
VIII.Juliana Lara de Oliveira, matrícula nº 14818, Atendente So-
cial, lotada nas unidades de acolhimento da Fundação Prote-
ger, compreendendo os períodos de 07/03/2020 a 10/03/2020, 
17/03/2020 e 19/03/2020.
IX.Katrin Goede, matrícula nº 1569-5, Educadora Social, lotada 
nas unidades de acolhimento da Fundação Proteger, compre-
endendo os períodos de 06/02/2020, 26/02/2020, 28/02/2020 a 
02/03/2020 e 03/03/2020 a 01/05/2020.
X.Marias Dias  Linhares, matrícula nº 15261, Pedagoga, lotada 
na equipe técnica da Fundação Proteger, compreendendo o 
período de 21/03/2020 a 30/03/2020.
XI.Mario Henrique de Mattos, matrícula nº 15237, Educador 
Social, lotado nas unidades de acolhimento da Fundação Pro-
teger, compreendendo o período de 19/03/2020 a 25/03/2020.
XII.Olga de Lima Klipe, matrícula nº15148, Atendente Social, 
Lotada no Centro de Atendimento à Família da Fundação Pro-
teger, compreendendo os períodos de 02/03/2020, 05/03/2020 
a 07/03/2020, 13/03/2020 e 16/03/2020.
XIII.Silvana Aparecida Carvalho, matrícula 1412-5, Atendente 
Social, lotada nas unidades de acolhimento da Fundação Pro-
teger, compreendendo o período de 02/03/2020 a 02/04/2020 
e 03/04/2020 a 15/04/2020.
XIV.Vanessa Elaine Valgoi Vilezak, matrícula nº 14460, Aten-
dente Social, lotada nas unidades de acolhimento da Funda-
ção Proteger, compreendendo os períodos de 05/03/2020 a 
07/03/2020 e 15/03/2020. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.
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Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 08 de abril de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação PROTEGER
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